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Meno doc. dr. Ivana Baja, CSc. a doc. 
dr. Štefana Vašeka, CSc. nie je širokej 
špeciálnopedagogickej verejnosti nezná-
me. Ide o popredných predstaviteľov slo-
venskej špeciálnej pedagogiky, známych 
viacerými hodnotnými publikáciami, mno-
hými učebnými textami, vedeckými stati-
ami a vystúpeniami na vedeckých sympó-
ziách a konferenciách, v ktorých prezen-
tujú výsledky svojej teoretickej a vedec-
ko výskumnej činnosti na úseku špeciál-
nej pedagogiky. 

V roku 1994 v nakladateľstve Sapien-
tia v Bratislave bola vydaná ich nová pu-
blikácia s názvom Pedagogika mentálne 
postihnutých (psychopédia). Vo svojom 
základe reprezentuje úsilie autorov „ uspo-
riadať do náležitého systému základy pe-
dagogiky mentálně postihnutých " a vypl-
niť relatívny nedostatok v existujúcej li-
teratúre. 

Celú problematiku autori vyčerpávajú-
co rozvrhli do 15 relatívne samostatných 
častí (okrem predhovoru a literatúry), kto-
ré sú logicky vnútorne členené a vzájom-
ne prepojené. Nevyhýbajú sa ani novším 
problémom výchovy a vzdelávania men-
tálne postihnutých, ako je napr. otázka 
alternatívnych smerov v špeciálnej peda-
gogike vôbec a v pedagogike mentálne 
postihnutých zvlášť, aplikácie kyberneti-

ky v pedagogike mentálne postihnutých 
a ďalších. Ich rozsah síce nieje veľký, ale 
autori veľmi správne konštatujú, že ich 
všestranné rozprecovanie si vyžaduje ďal-
ší vedecký výskum, ale aj väčší rozsah 
publikácie. 

Recenzovaná kniha podáva konkrétny 
obraz o psychopédii - ako vedného oboru 
špeciálnej pedagogiky, ktorý sa zoberá 
„ výchovou, vzdelávaním a vyučovaním 
mentálne postihnutých osôb s viacerými 
chybami", ako aj jej miesto v systéme 
špeciálnej pedagogiky. Načrtáva nielen 
historický pohľad výchovy a vzdelávania 
mentálne postihnutých, ale aj súčasný stav 
a to v kapitole o existujúcej sústave psy-
chopedických zariadení a ich riadení. Pod-
netnou je tiež kapitola o metodológii, ako 
nevyhnutného predpokladu a základu 
osvojovania, resp. získavania nových po-
znatkov a tým aj rozvoja samotnej vedy. 

Kapitoly o výchove a vyučovaní men-
tálne postihnutých sú koncipované a roz-
pracované najširšie a tým aj nejúplnejšie. 
Konkrétne sa dotýkajú problémov výcho-
vy a vzdelavania mentálne postihnutých 
a každý čitateľ si v nich nájde dostatok 
podnetov na zamyslenie ako aj pre kon-
krétnu výchovno-vzdelávaciu prax. Je 
nesporné, že publikácia zaujme čitateľa 
ako celok. Jednako však chceme upozor-
niť najmä na tie častí, ktoré pojednávajú 
o mravnej výchove mentálne postihnutých 
osôb, o procesoch socializácie a o problé-
moch rodinnej výchovy. Ide totiž o pro-
blémy, ktoré považujeme za významné 
najmä z hľadiska aktuálnych integračných 
trendov. 



Spôsob podania problematiky je vecný 
a konkrétny, avšak zbavený akýchkoľvek 
pokusov o zjednodušovanie nastoľova-
ných a riešených problémov. K pochope-
niu prispieva aj jasný jazykový spôsob 
podania a viaceré prehľady, ktoré v názor-
nej podobe vyjadrujú systém rozličných 
vzťahov a súvislostí. 

Recenzovaná publikácia Pedagogika 
mentálne postihnutých (psychopédia) je 
určená predovšetkým špeciálnym pedagó-
gom zaoberajúcim sa profesionálne vý-
chovou a vzděláváním mentálne postihnu-
tých jedincov, ale aj študentom, pripravu-
júcim sa - v rozličných formách štúdia -
pre povolanie psychopéda, a v neposled-
nom rade aj všetkým pracovníkom pôso-
biacim už v súčasnosti v oblasti výchovy 
a vzdelávania mentálne postihnutých a sa-
mozrejme aj každému, kto o problémy 
psychopédie prejavuje záujem, najmä však 
z radov rodičov postihnutých detí. 

Široký záber použitia publikácie nie je 
náhodný. Naopak. Je nesporné, že ide o ni-
elen aktuálnu, ale aj potrebnú publikáciu. 
Jej aktuálnosť a potreba je spojená s ne-
sporným faktom, že „približne každých 20 
sekúnd sa niekde na svete narodí mentál-
ne postihnuté dieťa a takéto dieťa sa môže 
narodiť každému " a naviac z prístupnej 
literatúry vyplýva, že „približne 4 % ce-
losvetovej populácie sa bez ohledu na 
rasové, geografické, národné či iné pod-
mienky nachádzajú v pásme mentálnej 
retardácie a ďalších 8 % spadá do hlbo-
kého mentálneho podpriemeru ". 

Publikácia Pedagogika mentálne postih-
nutých (psychopédia) vyšla vďaka finančnej 

podpore farmaceutickej firmy GLAXO. 
Poďakovanie za tento záslužný počin vyja-
drujú nielen autori, ale aj recenzent. 

Mária Vlčková 

Novinky ze Slovenska 
Na Slovensku má soustředěný odborný 

zájem o komunikaci neslyšících o něco 
delší tradici než u nás - Frekvenčný slov-
ník posunkovej reči vyšel už v r. 1986 
a první výzkumná zpráva o této problema-
tice (Š. Csonka, Posunková reč nepočuj-
úcich a molnosť jej vy ulitia v didaktic-
kom procese) je datována ještě o rok dřív. 

Vedle časopiseckých studií z této ob-
lasti (Csonka, Dočkal, Groma, Tarsciová 
aj.) vyšly v poslední době na Slovensku 
i dvě publikace knižní; obě by myslím 
mohly naši odbornou veřejnost zajímat. 

Brožurku J. Plevy Rozvoj organizova-
nej starostlivosti o sluchovo postihnutých 
na Slovensku (Historický náčrt I. časť) 
vydal Slovenský svaz sluchově postiže-
ných v r. 1994. Autor v ní mapuje vývoj 
názorů na péči o sluchově postižené od 
nejstarši doby a podává důkladný přehled 
situace na Slovensku až do r. 1949 (no-
vější historie má být předmětem druhého 
dílu příručky). Popisuje a dokumentuje 
spolkový život neslyšících, věnuje se 
i spolkovému životu jejich učitelů. Zabý-
vá se dobovými koncepcemi a způsoby 
vzdělávání: podrobně dokládá typy péče 
ústavní, která je pro sledované období 
charakteristická (tzv. národní školy pro 
hluchoněmé, resp. nahluchlé byly namís-
to ústavních škol zřízeny v r. 1949), za-


